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Bestuursmededelingen
Van de Voorzitter
Zoals U weet zijn wij als KBO St. Augustinus in de bijzondere positie
om gebruik te kunnen maken van een eigen gebouw, het Trefcentrum
aan de Molenstraat in Geleen. Dit oude schoolgebouw is eigendom
van de Zusters van het klooster. Wij huren dit gebouw voor een klein
huurbedrag. Daartegenover staat dat onze leden hun diensten en deskundigheid beschikbaar kunnen stellen om het gebouw in optimale
staat te houden middels het verlenen van hand- en spandiensten bij
onderhoud en beheer van het gebouw. Het mes snijdt aan twee kanten, want onze leden kunnen hun vrije tijd besteden aan belangrijke
dienstverlening en het monumentale gebouw kan zijn functie behouden.
Ten opzichte van andere ouderenverenigingen, die meestal zijn aangewezen op één dure ruimte in een gemeenschapshuis, biedt dit gebouw
voor onze vereniging veel voordelen. Ons Trefcentrum heeft veel
ruimte en biedt gelegenheid om vele activiteiten tegelijkertijd te kunnen organiseren. Zo zijn er elke week meer dan 30 verschillende activiteiten voor ouderen. Daarom heeft onze vereniging, met ruim 600
leden, waarschijnlijk ook zoveel leden. En als leden een goed idee
hebben voor een nieuwe activiteit dan is hiervoor meestal snel ruimte
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te vinden in het Trefcentrum zonder extra kosten.
In 2018 is ons Trefcentrum, met medewerking van de gemeente volledig aangepast voor toegankelijkheid voor gehandicapten. Zo is de entree nu voorzien van een rolstoeltoegang en gaan de buitendeuren automatisch open. Ook is er een gehandicaptentoilet gerealiseerd en zijn
de trappen gemarkeerd voor slechtzienden. Op 22 december aanstaande zullen deze toegankelijkheidsmaatregelen officieel in gebruik worden genomen door Wethouder Geilen van de gemeente SittardGeleen. De werkzaamheden zijn mede door leden van onze vereniging in eigen beheer uitgevoerd. Vanaf deze plek wil ik hen van harte
bedanken voor hun tomeloze inzet.
Zoals vermeld huren wij het gebouw van de Zusters van de Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Zij hebben in 2018 van
een bijzonder feestelijk jaar kunnen genieten, want in oktober werd de
Stichteres van de Orde, Zr. Maria Katharina Kasper, door de Paus
Heilig verklaard. Dit heugelijke feit werd in Geleen gevierd met een
Heilige Hoogmis in de Augustinuskerk en aansluitend met een druk
bezochte samenkomst in ons Trefcentrum. Felicitaties aan de Zusters
en veel dank voor hun inzet voor de zwakkeren, zieken en armlastigen
van de gemeenschap van Geleen in de afgelopen 150 jaar.
In 2018 deed een van onze bestuurders, Jan Franssen, na 12 jaar trouwe dienst als vooraanstaand bestuurslid en beheerder van het Trefcentrum, een stapje terug. Jan en ook zijn vrouw Floor blijven echter beschikbaar voor de KBO en zijn nog regelmatig aanwezig als medewerker tijdens diverse activiteiten. Als dank heeft het Bestuur besloten om de bovenzaal van het Trefcentrum voortaan te benoemen als
de “Jan Franssenzaal”. Jan en Floor, bijzondere dank.
Ook dit jaar was het weer een succesvol jaar voor onze vereniging.
Talloze activiteiten werden georganiseerd, waaronder ook diverse
nieuwe activiteiten, zoals een High Tea. Ook dit jaar werden er weer
diverse dagtochten georganiseerd en waren er maandelijks extra activiteiten in de vorm van lezingen. Meer dan 80 vrijwilligers zijn actief
in onze KBO. Van sleuteldienstmedewerkers tot gastvrouwen tot rayoncontactpersonen tot websitebeheerder tot fotograaf tot bestuursleden, tot organisatoren van activiteiten. De grootste ouderenvereniging
van onze gemeente leeft en voor alle leden is er alle gelegenheid hun
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vrije tijd zinvol en gezellig te vullen.
Tot slot wil ik alle zieke leden veel beterschap toewensen en
spreek ik de hoop uit dat 2019 U een goede gezondheid zal
brengen.
Geniet van de komende feestdagen.
Ton Raven,
Voorzitter KBO Augustinus Geleen

Van de Penningmeester
Denkt U er aan om uw contributie voor 2019 over te maken
vóór 15 december aanstaande. Wel duidelijk uw lidmaatschapsnummer of adres vermelden daar er veel dezelfde achternamen in onze ledenadministratie voorkomen. Voor de velen die al betaald hebben, hartelijk dank.
Riet Schrijer-Heuts,
Penningmeester

Gastvrouw/vrijwilliger gezocht
Met spoed zijn wij op zoek naar meerdere gastvrouwen/
vrijwilligers. De werkzaamheden vinden plaats in de twee
pantry’s in het KBO gebouw. Verzorgen van koffie, thee en
frisdrank voor de diverse groepen, behoren tot een van de
taken. Bent U geïnteresseerd, neem dan contact op met Ton
Raven (0654123229) of met Hélene Reinders ( 0648717680).

Websitebeheer KBO St. Augustinus
Onze websitebeheerder, Jean Heijnen, heeft aangegeven een
assistent te willen. Wellicht zijn er onder onze leden geïnteresseerden die Jean willen assisteren in het beheren van onze
website. Uw interesse kunt U kenbaar maken bij John Muris
via email naar johnmuris@gmail.com.
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Dankwoord aan Jan Linders
Het bestuur spreekt haar dank uit aan Supermarkt
Jan Linders en alle medewerkers voor alle bijdragen en steun welke zij aan onze vereniging afgelopen jaar hebben verleend. Hartelijk dank hiervoor!
Educatie- en evenementencommissie
Zondag 16 december KBO Filmochtend - BookclubForoxity. Aanvang: 11.00 uur
Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian (Jane Fonda)
geniet van haar leven als eeuwige vrijgezel. Sharon
(Candice Bergen) verwerkt nog
steeds haar scheiding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol
(Mary Steenburgen) zit in een
sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of
Grey in hun boekenclub lezen.
Door het aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe romances
inspireren ze elkaar aan een nieuw
hoofdstuk van hun leven te beginnen. Misschien wel het beste
hoofdstuk tot nu toe…
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Woensdag 19 december DSM-Sabic Kerstconcert
Elk jaar organiseert het DSM-Sabic koor een Kerstconcert in
de Hanenhof. Ook dit jaar zal uw KBO-vereniging weer entreekaarten ontvangen, welke wij kunnen verdelen onder de
leden. Het aantal entreekaarten is beperkt welke ons toegewezen worden en zodra deze kaarten beschikbaar zijn krijgt
U informatie van het bestuur.
Zondag 6 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur nodigt U van harte uit voor onze jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie in ons Trefcentrum, Molenstraat 42 te
Geleen. U bent van harte welkom van 14.00 – 16.30 uur om
samen het glas te heffen op een Voorspoedig 2019. De muziek wordt verzorgd door George zanger/entertainer.
Wij hopen op uw aanwezigheid.

Dinsdag 15 januari 2019

Basis training Smartphone

Steeds vaker zien we dat veel oudere mensen moeite hebben
met het bedienen van hun mobiele telefoon. Daar willen wij
U bij ondersteunen. Het KBO organiseert een training/cursus
zodat de bediening van uw Smartphone soepeler verloopt.
De smartphone gestuurd door een Android systeem komt in
aanmerking voor de cursus. Dus GEEN I-phone.
De training start om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De
kaartverkoop is op 8 januari om 9.30 uur – 11.30 uur. De
kosten zijn € 5,50 voor leden en voor niet-leden € 7,50 incl.
koffie/thee. Er kunnen max. 15 personen deelnemen. Bij
grotere belangstelling kunnen we nog een cursus organiseren.
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Zondag 20 januari 2019 KBO Filmochtend - Foroxity
The Wife. Aanvang: 11.00 uur
Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten,
dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire
carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond
dat hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en
onthult ze haar grote geheim
De KBO Filmclub voorstellingen
zijn ook online te koop, voor leden
(met kortingstarief). Het ledenpasje
kan aan de controledeur gecontroleerd worden. Elke bezoeker kiest
zijn/haar eigen zitplaats. Tickets
voor de KBO-filmvoorstellingen bedragen € 5,50 voor KBO leden en
voor niet leden € 7,00.
Wij wijzen er op dat de ledenpasjes strikt persoonlijk
zijn en niet mogen worden afgestaan aan derden.

TERUGBLIK OP
Dinsdag 13 november Luisterlezing Toon Hermans
De verwachtingen waren hoog gespannen en we werden niet
teleurgesteld. Het verhaal over het leven van Toon, afgewisseld met liedjes, werd geweldig voorgedragen door René
Haustermans. Boeiend vertelde hij leuke anekdotes en uiteraard zijn vertolking van de liedjes. Een mooie middag voor
allen die hiervoor gekomen waren.
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Programma t/m 31 december 2018
wo.
zo.
wo.
vrij.

12 dec.
16 dec.
19 dec.
21 dec.

Busreis Kerstmarkt Aken
Filmochtend Bookclub
DSM/Sabic Kerstconcert Hanenhof
Kerstviering

Gedachte: Als ieder mens
Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad.
Als ieder mens
eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat
Als ieder mens
eens Ster zou willen zijn
een lichtpunt op de weg
van liefde en van maat
Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weeer eindelijk vertaald
naar mensen toe.
Een Herder, een Engel
Een Herberg en een Ster
de stad
Iets meer bewoonbaar
Iets minder ver.
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Programma Januari t/m juli 2019
JANUARI
6
jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00u-16.30u
Optreden: George
8
jan. Kaartverkoop: Mobiele telefoon
15 jan. Lezing mobiele telefoon door: Lutel
20 jan. Film in Foroxity The W ife
FEBRUARI
5
feb. Kaartverkoop: Sjoenkeltreffe en Brandveiligheid
13 feb. Sjoenkeltreffe in de Hanenhof
17 feb. Film Foroxity
19 feb. Lezing: Brandveilig doe je zo, door: dhr Callemeijn
MAART
17 mrt. Film Foroxity
19 mrt. Kaartverkoop: diashow en modeshow & Lingerie
29 mrt. Diashow Wereldwonderen door dhr. van Eck
APRIL
2
april Modeshow Fa. Berden, Koster en Droomlingerie
9
april Kaartverkoop: Paasviering
17 april Paasviering
21 april Film Foroxity
24 april Jaarvergadering
30 april Kaartverkoop: Dagtocht en IVN
MEI
7
mei Lezing: kriebelbeestjes door IVN
15 mei Dagtocht met aspergediner
19 mei Film Foroxity
21 mei Kaartverkoop: Opfriscursus over verkeersregels
28 mei lezing: Opfriscursus over verkeersregels door dhr. van
Montfoort
JUNI
4
juni Kaartverkoop: Excursie en lezing
11 juni excursie naar Gouvernement in Maastricht
16 juni Film Foroxity
25 juni Lezing: Ethiopië door: Paul de Wit
JULI
2
juli Kaartverkoop: Lezing en BBQ
9
juli Lezing: Positieve gezondheid door KBO Limburg
19 juli Jaarlijkse BBQ
21 juli start vakantie tot 19 augustus
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